
 
 
 

 

 
 
Info 
 
  

Agenda: Zie ook onze website: www.detalententoren.nl 

 
Ma. 28 September Studiedag, leerlingen vrij   
Di.  29 September  Techniekmiddag voor groep 1t/m4 en 5 t/m 8 

20.00 uur MR-vergadering, locatie deTalententoren 
          
                          
 
 

 Vergeten: 1 september  Daan de Laat 
 
29 september Renske Verduijn 
8 oktober        Rens van Mulukom 
 

 
Beste ouders, 

Allemaal hartelijk dank voor uw belangstelling tijdens onze Startavond. De intentie 
was om u zo goed mogelijk informatie te verstrekken over dit schooljaar. Waar we in 
de hele school extra aandacht aan willen besteden en wat er specifiek gaat gebeuren 
in het leerjaar waar uw kind deel van uit maakt.  

Dit zijn niet alleen harde zakelijke gegevens zoals rekenen en spelling, maar ook een 
vooral hóe de kinderen hier mee om gaan. Welke strategieën ze hanteren om tot een 
oplossing te komen. Een oplossing voor een reken- of taal-vraagstuk, maar ook voor 
een samenwerkingsvraagstuk. Hóe hij of zij het makkelijkst of het snelst iets oppikt, 
iets leert. Zich kan concentreren en zich verantwoordelijk kan voelen voor het eigen 
gedrag. En dat alles gaat heel wat verder dan 6 x 7 = 42 en ook hierin willen wij 
graag sámen met u aan werken.  

Nogmaals, hartelijk dank voor uw belangstelling en betrokkenheid.  

 
 

Namens het team: Mári Kokke 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Talententoren@SterkselCity  
 
Op woensdagmorgen 14 oktober worden er in het kader van De 
Brabantse Dorpen Derby, (een activiteit van de plaatselijke 
fanfare) TV opnames door Omroep Brabant gemaakt op de 
Talententoren. Tijdens deze opnames wordt  aandacht besteed 
aan Muziek op de Basisschool. Momenteel wordt in goed overleg een programma 
voor die ochtend gemaakt, waarbij we proberen alle leerlingen van de school te 
betrekken.  
 
Mocht iemand bezwaar maken dat hij/zij op televisie gaat komen, graag voor 14 
oktober kenbaar maken op de basisschool. Zodoende kunnen wij deze wens 
respecteren. 
 
In een bijlage  leest u  meer over Sterkselcity. 
 
 
Nieuws uit groep 1-2: 
In groep 1-2 sluiten we komende week het thema communicatie af. Kinderen hebben 
heel veel geleerd en kunnen precies vertellen op welke manier we een kaart 
schrijven, posten en hoe de brief bij de andere persoon terecht komt. Afgelopen 
week hebben we ook aandacht besteed aan: “de week tegen pesten”. We hebben 
via een prentenboek over Rikki een konijn  besproken, dat iedereen anders is.   
Komende weken gaan we naar het thema Herfst en Raar maar waar ( het thema van 
de Kinderboekenweek). De letter –r- zal daarbij centraal staan.  
 
 
Nieuws uit groep 3-4: 
In groep 3 hebben we kern 1 afgesloten. Aan de hand van de oefeningen in de klas 
ontdekken de kinderen langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden 
bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden 
maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En 
met de -m- van maan erbij krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor 
kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking. Om deze vaardigheid nog meer te 
kunnen oefenen krijgen de kinderen aan het einde van elke kern een leeskaart mee 
naar huis met wisselwoorden. We raden aan om deze woordrijtjes elke dag even te 
oefenen, dit helpt uw kind bij het leesproces. Tip: Maak er een gezellig moment van 
zodat uw kind kan laten horen wat het al geleerd heeft. 
Groep 4 sluit komende week thema 1 van taal en spelling af. Elk kind heeft een blad 
gekregen met daarop aan de ene kant de themawoorden die horen bij de 
woordenschatoefeningen en aan de andere zijde de spellingwoorden. Het is 
verstandig om deze woorden elke dag even te oefenen. Dit helpt bij het inoefenen 
van woordbetekenis en woordbeeld. Dit oefenen kan op diverse manieren gebeuren 
bv. door oplezen of schrijven of een gesprek over de betekenis van woorden maar 
ook door de woorden te typen op de computer of tablet. Veel succes! 
De klassenouders hebben gevraagd om een lijst met e-mailadressen van de ouders 
van groep 3-4, zodat ze iedereen sneller kunnen bereiken. Heeft u bezwaar tegen 
het verstrekken van uw e-mailadres aan anderen wilt u dat dan deze week nog 
doorgeven aan de leerkrachten? 
 



Nieuws uit groep 5-6: 
Dit schooljaar hebben Silja van Bree en Rian de Bruijn zich opgegeven om onze 
klassenouder te zijn. Daar zijn we heel blij mee! 
Zij zijn nu al druk bezig om vervoer te regelen voor onze eerste excursie van 15 
oktober. 
 
Dinsdag hebben de kinderen kennis gemaakt met onze nieuwe stagiaire.  
Zij stelt zich aan u voor: 
 
 
 
Hoi allemaal,  
 
Ik ben Daniëlle Bosmans. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit 
Heeze. Jullie zullen mij misschien herkennen van 2 jaar 
geleden. Ik liep toen stage als onderwijsassistent in groep 5/6. 
Ik ben nu een tweedejaarsstudent op de Kempel in Helmond. 
Het komende half jaar loop ik ook stage in groep 5/6 op 
dinsdag. Er zijn 2 weken waarin ik de hele week stage zal 
lopen. In mijn vrije tijd dans ik graag en vind ik het leuk om 
dingen te doen met vriendinnen. Ik heb erg veel zin om weer 
stage te gaan lopen en kijk uit naar een leuke en leerzame tijd! 
 
Groetjes Daniëlle  
 
 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
 
Kinderpostzegelactie 2015 
Afgelopen woensdag, 23 september, is de Kinderpostzegelactie gestart. Stichting 
Kinderpostzegels is een organisatie die zich inzet voor kinderen die een steuntje in 
de rug nodig hebben. Zodat ze meer kans hebben op een betere toekomst. Het 
motto van de Kinderpostzegels luidt 'voor kinderen door kinderen'. Dat betekent dat 
kinderen met de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en pleisters ervoor zorgen 
dat er geld is voor hulp aan leeftijdsgenootjes.  

Zorg ervoor dat de kinderen hun ingevulde lijst uiterlijk dinsdag 29 september weer 
inleveren op school.  

Klassenouders groep 7/8:  
Wij zijn nog op zoek naar ouders die zich willen inzetten als klassenouder voor groep 
7 en 8. Dit houdt in dat u af en toe vervoer moet regelen (via de mail) voor excursies / 
bezoekjes aan middelbare scholen. Mocht u andere leuke ideeën hebben voor groep 
7/8 die u kunt vervullen als klassenouder zijn deze natuurlijk ook altijd welkom. Mocht 
u zich hiervoor willen aanmelden. Geef dit dan, graag deze week nog, door aan 
juffrouw Helma of Marjolein. Opgeven kan ook via de mail (hjaspers@skozok.nl / 
mromonesco@skozok.nl ). 
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